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SMLOUVA č. _____ / __ 
O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB K ELEKTRONICKÝM KOMUNIKACÍM 

 
I. Smluvní strany 

Connect plus s.r.o., IČO: 45279241, DIČ: CZ45279241, se sídlem Učňovská 100/1, Praha 9, zapsaná v OR vedeném Městským soudem 
v Praze, odd. C, vložka 9935 
korespondenční adresa: V Zahradách 91, 250 65 Bořanovice, e-mail: info@234.cz, http://www.234.cz  

(dále jen „Zprostředkovatel”) 
 

a 
 
Adresa instalace 

jméno účastníka / obchodní firma  

ulice, město, PSČ  

budova, patro, číslo bytu/kanceláře  

datum narození / IČO  

telefon  

email  

místo instalace / území, na kterém se služba poskytuje  

variabilní symbol pro platbu bankovním příkazem  

 
Adresa plátce 

jméno účastníka / obchodní firma  

bydliště / sídlo  

korespondenční adresa (pokud je odlišná)  

zasílat faktury emailem  

IČO  

DIČ  

(dále jen „Účastník“) 
 

uzavírají Smlouvu o zprostředkování služeb elektronických komunikací. 
 

II.   Předmět smlouvy 
Předmětem této Smlouvy je povinnost Zprostředkovatele zajišťovat Účastníkovi službu elektronických komunikací sjednanou v této 
Smlouvě a tomu odpovídající povinnost Účastníka zaplatit Zprostředkovateli za takto zajištěnou službu elektronických komunikací 
peněžité plnění. 
 

III.   Rozsah poskytované služby 

tarif  IP adresa   

maximální dostupná rychlost 
1 

 GW   

běžná dostupná rychlost 
2 

 maska   

minimální dostupná rychlost 
3 

 DNS   

SLA 
 

DNS2    

bonus ___________________ ano - ne  veřejná IP adresa ano  -  ne 

    
„AKCE“ __________________ dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr 

tarif po __________________ dd.mm.rrrr 

uvedeno do trvalého provozu dd.mm.rrrr 
1 

Maximální (inzerovaná) rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat.  
2 

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat.  
3 

Minimální rychlostí je nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat. 
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V případě, že se smluvní strany dohodly na zkušebním provozu, platí že:      
a) může Účastník okamžitě vypovědět (písemně) smlouvu v době zkušebního provozu a nebudou mu účtovány žádné poplatky s 

tím, že Zprostředkovatel přestane Účastníkovi poskytovat službu ke dni doručení výpovědi.  Nevztahuje se na zřizovací 
poplatek. 

b) v případě, že Účastník službu užívá i po zkušební době, je první kalendářní den po ukončení zkušebního provozu považován za 
den uvedení do trvalého provozu. Tímto dnem vzniká Účastníkovi povinnost hradit cenu za poskytované služby dle čl. IV. této 
smlouvy.  
 

Součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 
zprostředkovatele (dále jen „Všeobecné podmínky“). Všeobecné podmínky platné a účinné ke dni podpisu smlouvy, jsou dostupné na 
internetových stránkách Zprostředkovatele: http://www.234.cz, v sekci Obchodní podmínky.  
 
Účastník výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se s Všeobecnými podmínkami náležitě seznámil a zavazuje se jimi řídit. 
Znění Všeobecných podmínek může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Nové znění Všeobecných podmínek bude Účastníkovi 
oznámeno na internetových stránkách Zprostředkovatele: http://www.234.cz, v sekci Obchodní podmínky. Účastník má právo změny 
Všeobecných podmínek odmítnout a vypovědět tuto smlouvu za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách. 
 

IV.   Cena služeb 
 

měsíční sazba činí  Kč bez DPH  Kč s DPH 

zřizovací poplatek  Kč bez DPH  Kč s DPH 

veřejná IP adresa ---------------- Kč bez DPH ---------------- Kč s DPH 

    
V.   Doba trvání smlouvy 

 
- minimální doba trvání smluvního vztahu je __ měsíců ode dne uvedení služby do trvalého provozu.                       
 Po uplynutí stanovené lhůty se automaticky smlouva mění na dobu neurčitou za stávajících podmínek. 
 
- doba neurčitá na vyžádání Účastníka 
 

VI.   Forma vyúčtování služeb 
Vyúčtování za poskytnuté služby zašle Zprostředkovatel Účastníkovi v elektronické podobě na e-mailovou adresu Účastníka 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Účastník může výslovně požádat o zasílání vyúčtování za služby v listinné podobě. Vyúčtování v 
listinné podobě je zpoplatněno dle aktuálního ceníku Zprostředkovatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, dne: 
 
 
 
 
 
 
_________________________       _________________________ 
        Zprostředkovatel                        Účastník  
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